
ZMIANA REGULAMINU POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM 

SĄD, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 254 akapit piąty, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1, 

uwzględniając Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 63, 

mając na uwadze, że informacje lub materiały mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sporu i poufne, które zostały 
przedstawione na podstawie art. 105 regulaminu postępowania przed Sądem i nie zostały zwrócone w toku 
postępowania, powinny zostać udostępnione Trybunałowi Sprawiedliwości, aby w wypadku zaskarżenia orzeczenia Sądu 
wydanego w wyniku postępowania, w którym został zastosowany szczególny reżim ustanowiony w art. 105, Trybunał 
mógł w pełni sprawować funkcję sądu odwoławczego, 

mając na uwadze, że informacje lub materiały powinny natomiast zostać zwrócone stronie głównej, która je 
przedstawiła, jeżeli w terminie określonym w Protokole w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
nie zostało wniesione odwołanie, 

zważywszy, że w związku z powyższym należy zmienić regulamin postępowania przed Sądem, 

za zgodą Trybunału Sprawiedliwości, 

za zgodą Rady udzieloną w dniu 6 lipca 2016 r., 

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ ZMIANĘ DO SWOJEGO REGULAMINU POSTĘPOWANIA: 

Artykuł 1 

W art. 105 regulaminu postępowania przed Sądem (1) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Informacje lub materiały, o których mowa w § 5, które nie zostały usunięte, na podstawie § 7, przez 
stronę główną, która je przedstawiła, zwraca się zainteresowanej stronie niezwłocznie po upływie terminu 
określonego w art. 56 akapit pierwszy statutu, chyba że w tym terminie zostało wniesione odwołanie od orzeczenia 
Sądu. Jeżeli takie odwołanie zostało wniesione, przedmiotowe informacje lub materiały zostają udostępnione 
Trybunałowi Sprawiedliwości na warunkach określonych w decyzji, o której mowa w § 11.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza zmiana regulaminu postępowania, której tekstami autentycznymi są jej wersje sporządzone w językach 
określonych w art. 44 rzeczonego regulaminu, zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi 
w życie w dniu jej opublikowania. 

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 13 lipca 2016 r. 
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(1) Regulamin postępowania przed Sądem (Dz.U. L 105 z 23.4.2015, s. 1). 
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